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CQNG HOA XA UQI CIIU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Ti; do - IInh phüc
Tidn Giang, ngàyl9 tháng/O thin 2018

QUYET DJNE
Phé duyt vüng bão h* 4 sinh khu viyc thy rnz*c sinh hot d& vói c6ng tdnh
Ithal thác rnr&C duti Mt cüa T hçrp tác uSe sch An Hip ti p
An llip, xã Doug ba Hip, hu4n Cái Be, tinh TiM Giang
T4CH UY BAN MIlAN DAN TINE T[EN GIANG
A
.
Can cii Luat ToA chue Chmh quyen
da
phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;
Can ci Lut Tài nguyen nuâc ngây 21 tháng 6 nãm 2012;
CAn cü Thông tu so 24/2016/fl-BTNMT ngày 09 tháng 2 nm 2016 cüa
BQ Tài nguyen Va MOi truàng quy djnh vic xác djnh và cOng bO vüng bào hQ 4
sinh khu vrc lay nuórc sinh hoat;
Theo dé nghj cüa Giám d6c Sã Tài nguyen và MOi tnuäng t?i Ta trmnh so
54791flr-STNMT ngày 11 tháng 10 nAm 2018,
QUYET D!Nll:
DiM 1. Phé duy phm vi vng bào hQ 4 sinh khu vire ly ntthc sinh hoat
dOi vâi cOng trmnh khai thác nuàe duói dat eüa TO hqp tác nuâc sch An Hip ,
the ittr sau:
- Ten cOng trinh: cOng trthh khai thac nuâc dual Mt cüa T6 hcrp tác nuàc
schAnHip.
- NguOn nuâc khai thác: rnróc dual dat.
- Qui mO khai thác: 100 m3/ngày dém.
- Vj trI cOng trInh khai thác: ging khoan 0K3 dt t?i thàa dat cüa Ong U
Van M?nh, t9a lac p An Flip, xã DOng Hoà Hip, huyn Cal Be, tinh Tiên
Giang; tya dQ vj trI glOng khoan (VN2000, 105°45, mái chiêu 6°): X: 1144867,
Y: 529312.
- Phani vi vüng bào hQ 4 slit khu virc thy nuâc: là 20m tInh th ming
ging (theo so dd vjtrI cong trInh lthai thac nwtc dithi dat kern theo).
DiM 2. Yêu cau ctOi vol TO hap tác nuàc sch An Hip:
1. PhOl hap v&i Uy ban nhfin dan (viêt tat TJBND) huyn Cal Be, UBND
xä DOng Hoà Hip và các ccx quan lien quan xác djIIh ranh giOi pham vi cAa
vüng bào hO 4 slit khu we thy nuOc sixth hoat cüa cOng trinh trén thvc dja sau
khi duçxc phé duy, cOng bO.
2. Báo 4 ngu6n nuOc do mmnh trçrc fip khai thác, sü dung; theo dôi, giám
sat cae hoat dQng trong vtng bão ho # slit kim vrc lay nuOc slit hoat cüa cOng
trInh. Tru&ng hçcp phát hin hành vi gay ô nhi&n hoc có nguy ccx gay ô nhlôm,
khOng bào dam an toân cho viOc Ichal thác nuOc cüa cOng tdnh va cac hãnh vi vi
phm pháp lit v Si nguy€n nuOc khác trong phm vi vfmg bão hQ 4 slit lchu
we thy nutc slit hoat cüa cOngtrInh khai thác thi phâi kjp th&i ngan chn, dOng
thM báo cáo ngay dn chiith quyên dja phuong noi dt vj tn cOng trInh dé xii l.
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3. Nghiêm c.m xã rnthe thai, dua các eMt thai vào vüng báo hO v sixth
khuv%re My rnthc slit boat; xâ nuâc thai chua qua xfr l hoe xü 1 chira dt tiôu
chuân, quy ehuân k5 thut vào nguôn nuâe.
nithe sinh hoat phài
4. Trong phm vi vüng bàn hO v sinh thu vre
than thu eae quy djnh ye hãnh lang bâo v nguôn ntrâc, bâo v nguon nuót duài
dat và tuànthU cac yêu cau khac ye bào v tài nguyen nithe theo quy djnh cña
pháp 14t ye tài nguyen ni.râc.
DiMi 3. Giao Sà Tài nguyen và Môi truàng, UBND huyn Cal Be, UBND
xä Dông Hoà Hip:
1. S& Tài nguyen và Môi truäng, UBN]) huyn Cal Be, UBND xä Dông
Hoà Hip thông bao trén trang thông tin din Ut, them yet trên bang tin cüa x, âp
trong vông 5 ngày lam viee ké tir ngày nl4n duqe quyôt djnh phê duy vüng bâo
hQ v sinh thu we lay niràc slit hoat dôi v&i cong trmnh kbai thác nwàe duói dat
cüa T hçip táe nute sach An Hip SEc TM nguyen và Môi tru&ng eó tráeh nhiGm
don dOe, hirthig dan, giám sat To hqp tao nuâc sach An Hip thve hin vic xáe
djnh ranh giói yang Mo hQ v slit thu we lay nithe slit boat trên thrc dja sau khi
duqe phé duy, cong bô.
2. UBND huyn Cái Be, UBND xã DOng Hoà Hip có trách nhim ph61
hcip von To hccp tao nu&c sach An Hip và cáo ca quan liOn quan trOn ctja bàn xác
djnh ranh giO'i pbm vi cUa vüng báo hQ 4 slit khu we My ntrâc sinh boat trOn
thve dja sau khi duqe phO duyt, cong bO; thve hin cáe bin pháp Mo 4 ch&
lirqngnguOn naâe sinh boat fit dja bàn quãn l; tiêp nhn thông tin, giái quyêt cáe
nuâc slit boat cüa
van dO phát slit liOn cp.zan dOn vüng Mo ho 4 sinh thu we
cong trinh thai thác nizEce trOn dia bàn theo tham quyn.
Di6 4. Cáe tO chüe, cá nhân, hO gia dinh slit sng, boat dng san xut,
klit doanh, djch vçx trong phm vi vüng báo bQ 4 slit thu we l&y nutc slit boat
âà &rqc phê duy, cOng bO có trách nhim phâi Sn thu cáo quy djnh ye bait lang
kbáe vO
bàn 4 nguôn nute, bão 4 nguOn nizâe duEl dat và Sn thu cáo yOu
Mo 4 tài nguyen inrEc theo quy dinh cña pháp lut vO tâi nguyen nuEc.
A
Then 5. Chanh Van phong UBND tmh, Giam doe S Tax nguyen va Mm
tnx&ng, Chu tjoh UBND huyn Cái Be, CM tjch UBND xã DOng Hoà Hip, TO
bçp tao nuOt sach An Hiêp và cáo dun vj, eá nhän có liOn quan ehju tráeh nhim
thi bành QuyOt djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu lye k Ut ngày k4k/
lay
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Noi nhcin:
- Nhu Diu 5;
- Ciie Quãn 1' tài nguyôn flute;
- PCT Pham Anh TuAn;
- VPUB: PVP Nguyen Hiiu Due;
- Luu: VT, P.KT (Nba, Tam).
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